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ﭘرﺳﺗﺎری از ﺳﺎﻟﻣﻧدان  -ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺟذاب در آﻟﻣﺎن
ﺧﺎﻧوادهھﺎ در آﻟﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﺧﺻﺎ ً از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور داﺋم ﺗﺣت ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ در ﻣورد اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺻدق
ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺳرﭘﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧ ِد ﻣراﻗﺑت ،در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﮐﮫ
اﯾن اﻓراد ﺑﮫ طور داﺋﻣﯽ در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .در ﺧدﻣﺎت ﺳرﭘﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﭘرﺳﺗﺎران از اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد
ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺷﻐل ﭘرﺳﺗﺎری در آﻟﻣﺎن ﯾﮏ ﺣرﻓﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .در اﯾن رﺷﺗﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣردان و زﻧﺎن ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد .ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﺗﺧﺻص
در اﻣر ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ،اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ،ﺣﻣﺎﯾت و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺑﮫ وی ﺳﭘرده ﺷده را
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﯽﮐﻧد و اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
در آﻟﻣﺎن ﻧﯾﺎز زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎران ﺳﺎﻟﻣﻧدان وﺟود دارد ﭼرا ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ھر روز ﭘﯾرﺗر ﻣﯽﺷود و اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣراﻗﺑت
ﻣﯽﮔردﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،داﺷﺗن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎری از ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻐﻠﯽ اﻣن و ﻓرﺻت ﮐﺎری ﺧوب ﭘﯾوﻧد ﺧورده اﺳت!
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎران رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ
آﻣوزش ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺟزء ﺷرﮐت ﮐردن در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﺣرﻓﮫای و ﺟزء دﯾﮕر ﻋﻠﻣﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﯽﺑﺎﺷد .آﻣوزش در زﻣﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎری
ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺎره وﻗت طول ﻣﯽﮐﺷد.
اﻟزاﻣﺎت
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در زﻣﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن ﺷﻐل از ﻧظر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب و از داﻧش زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﯾد )ﺳطﺢ  .(B2ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺑﺗداﯾﯽ  10ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧده ﯾﺎ  9ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل اﺑﺗداﯾﯽ ھﻣراه
ﺣداﻗل دو ﺳﺎل آﻣوزش ﺣرﻓﮫای را ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷﯾد .ﻣدارس ﺣرﻓﮫای ﺑرای ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮑﮫ دارای ﺷراﯾط ﻻزم
ھﺳﺗﯾد ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧذﺷده در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧذﺷده در ﺧﺎج از ﮐﺷور ،ﻣدارک زﯾر ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت:
• درﺧواﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدارک اراﺋﮫﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
• ﺗرﺟﻣﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣدارک از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم\ﻣﻔﺳر ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد دادﮔﺎهھﺎ و ادارات آﻟﻣﺎن )ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﺗﺄﯾﯾدﺷده(؛ اﯾن اﻣر ﺑرای ﻣدارﮐﯽ
ﮐﮫ در اﺻل ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت
• ﮐﭘﯽ ﭘﺎﺳﭘورت ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
• رزوﻣﮫ ﻓﮭرﺳﺗوار
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣدارک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯾﺳت در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھزﯾﻧﮫ آن  55ﯾورو ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎر در ﺑرﻟﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣدﯾرﯾت
ﺳﻧﺎ ﺑرای آﻣوزش ،ﺟواﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد:
ﻣدﯾرﯾت ﺳﻧﺎ ﺑرای آﻣوزش ،ﺟواﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده
ﻣرﮐز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣدارک
Bernhard-Weiß-Straße 6
Berlin 10178
post@senbjf.berlin.de
ﺗﻠﻔن5220 – 030) 90227) :
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ
ﺑرای ﺷروع ﺗﺣﺻﯾل در زﻣﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﺷﻣﺎ در اﺑﺗدا ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای آﻣوزش ﻋﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان
ھﺳﺗﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘرﺳﯾدن از ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد .ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺑﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﻣدرﺳﮫ ﺣرﻓﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ آن ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧد اطﻼع ﻣﯽدھد.
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ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ آﻣوزﺷﯽ
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﺻﻼن ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ارﻗﺎﻣزﯾر ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد :ﻣﺣﺻﻼن در اوﻟﯾن ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ  946,29ﯾورو ،در دوﻣﯾن ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ  1.011,30ﯾورو و در ﺳوﻣﯾن ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ
 1.116,01ﯾورو درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺗﺣﺻﯾل و آﻣوزش ﻣﺟدد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در رﺷﺗﮫای ﺟدای از ﭘرﺳﺗﺎری ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷده اﯾد و ﺑﮫ ﺷﻐل ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﺗﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ،ﯾﮏ ﺑﺎزآﻣوزی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
طور وﯾژه ﺟﺎﻟب ﺧواھد ﺑود .آژاﻧس اﺷﺗﻐﺎل و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓدرال ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل اﻋطﺎ
ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧذﺷده در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در رﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﺎری
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧذﺷده در ﺧﺎرج در رﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﺎری ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را از طرﯾﻖ اداره ﺑﮭداﺷت
و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در رﺷﺗﮫ ﭘرﺳﺗﺎری و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﺟوز رﺳﻣﯽ ﺑرای
ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺷﻐل ﭘرﺳﺗﺎری در آﻟﻣﺎن ،داﻧش زﺑﺎن اﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ )ﺣداﻗل  (B2ﺑﮫ ﺻورت اﻟزاﻣﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در ﻧﺷﺎﻧﯽ
زﯾر ﺑﯾﺎﺑﯾد www.altenpflege-deine-chance.de.
آﻣوزش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎران ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻣﺟﺎز
ورود ﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽﺗواﻧد اﺑﺗدا از طرﯾﻖ ﮔذراﻧدن ﯾﮏ دوره آﻣوزﺷﯽ  18ﻣﺎھﮫ در اﻣﺎﮐن ﻣورد ﻣﺟﺎز در ﺑرﻟﯾن اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺗﺣﺻﯾل
ﺑدون ﻣدرک ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت .در ﺻورت اﺗﻣﺎم ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز دوره آﻣوزﺷﯽ ﭘرﺳﺗﺎری ،ﻣﯽﺗوان در ﯾﮏ
دوره ﮐوﺗﺎهﻣدت ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷد.
ﺷﻐل
ﺷﻐل ﭘرﺳﺗﺎری ﺳﺎﻟﻣﻧدان ،ﻋﻼوه ﺑر اراﺋﮫ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﻣن ،ﺑﺳﯾﺎری ﻓرﺻتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷدن و رﺷد را ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖﺗر را در ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر ﺑﯾﺎﺑﯾد www.pflegebildungslandkarte.de.
ﭘﯾوﻧدھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﻓرم ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﻣدارک:
http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische-abschluesse/formular_zeugnisanerkennung.pdf
12T

ﻓﮭرﺳت ﻣﺗرﺟﻣﺎنhttp://www.gerichts-dolmetscher.de/suche.jsp :
12T

ﻣرور اﺟﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺳﺳﺎت و ﺧدﻣﺎت ﭘرﺳﺗﺎری در ﺑرﻟﯾن:
http://www.pflegelotse.de/(S(k1or4nnwosj01e10mbyev5qj))/presentation/pl_startseite.aspx
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزآﻣوزیhttp://www.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/umschulung.html :
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روال ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدنwww.anerkennung-in-deutschland.de :
http://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen-Altenpflege/Flyer-AnerkennungPflegeberufe.pdf
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